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1) GENÈSIS VAN HET PROJECT 

 

Dit nieuwe gebouw ligt in de lijn van de wil die de Stad Brussel toont om de 

onthaalcapaciteit voor het Jonge kind te verhogen en om kwaliteitsvolle onthaalplaatsen 

aan te bieden die de ontwikkeling van de kinderen begunstigt. Het kadert binnen een 

ambitieus investeringsplan dat de creatie van 550 extra plaatsen zal toelaten tegen 2018 

dat de constructie van dit nieuwe kinderdagverblijf geprogrammeerd is.   

Bewust van de nood om collectieve infrastructuren in de nieuwe wijken te ontwikkelen 

heeft de Stad Brussel de beslissing genomen om een kinderdagverblijf van 48 plaatsen te 

bouwen binnen de nieuwe woningensite « Bruyn » te Neder-Over-Heembeek om aan de 

noden van de bevolking te beantwoorden en nabijheidsdiensten voor te stellen. 

Overigens laat de creatie van nieuwe publieke infrastructuren ook de ontwikkeling van 

kwaliteitsfuncties toe, stabiel en ten dienste van de bevolking. 

 

2) EEN GEMOTIVEERDE EN GEKWALIFIEERDE PLOEG 

 

Om 48 kinderen te onhalen zal de ploeg samengesteld zijn uit een directrice-verpleegster, 

een halftijdse sociaal-assistente, een psychologe, 12 kinderverzorgsters en 

onderhoudspersoneel. Zo werden meer dan vijftien personen aangeworven. 

   

3) HET PEDAGOGISCH PROJECT 

 

Het pedagogisch project van het kinderdagverblijf “Bruyn” heeft als objectief het 

ontwaken en de psychomotorische ontwikkeling van de kinderen te favoriseren, om hen te 

vormen voor een gezonde voeding en hen te familiariseren met de vragen rond gender en 

gelijkheid van kansen. 

 

De kinderdagverblijven van de Stad Brussel moeten een kwaliteitsonthaal aanbieden in een 

open geest van dialoog en respect van de families door de specificiteit van elk kind te 

erkennen. 

 

Een actieve plaats aan elk kind geven is hem toelaten zich te doen gelden terwijl hij de 

limieten van de realiteit leert. Voor de omkaderende ploegen is het alles in het werk 

stellen om hun autonomie te ontwikkelen door hun ritme te respecteren. 
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Om het bewustzijn van het kind te ondersteunen en de ouders te begeleiden in deze 

aanpak besteedt het personeel van het kinderdagverblijf een speciale aandacht aan elk 

kind, aan zijn individuele noden, zijn smaken en voorkeuren tijdens een activiteit. 

 

In de vier afdelingen werd de indeling van de ruimte en van het materiaal bedacht om de 

spontane groepering van de kinderen te respecteren zodat ze samen zouden spelen. De 

initiatieven en de stappen die de kinderen naar hun vriendjes toe maken opwaarderen, 

activiteiten in kleine groepen organiseren waar het plezier en spel met verschillenden 

worden gedeeld vormen een eerste stap naar de socialisatie. 

 

Om het geheel van dit pedagogisch werk aan te wenden binnen het kinderdagverblijf zal 

een vertrouwensrelatie tussen de ouders en het personeel van de kinderdagverblijven 

opgesteld worden. 

    

4) EEN PROJECT DAT BEANTOORDT AAN DE NODEN VAN DE PLOEG 

 

De onthaalruimtes van het kinderdagverblijf bevinden zich op twee verdiepingen. Het zal 

48 kinderen verwelkomen in 4 afdelingen : 2 afdelingen voor de baby’s-kruipers van +/- 0 

tot 18 maanden oud en twee afdelingen voor de grote peuters van +/- 18 tot 36 maanden 

oud. 

 
Om een maximale veiligheid te verzekeren gebeurt de toegang tot het kinderdagverblijf 

via een dubbele verzekerde deur, waarvan de opening geregeld is door een 

videofoonsysteem en het kantoor van de directrice zich aan de ingang bevindt. 

 

De gelijkvloers is voorbehouden voor het onthaal van de grote peuters. De inkomhal laat 

toe hun afdelingen te bereiken. Deze twee afdelingen beschikken over twee slaapzalen 

waarvan één polyvalent is en kan gebruikt worden voor andere activiteiten . 

 
In de grote inkomhal bevinden zich de kastjes van de kinderen en de ververstafels om een 

optimaal onthaal aan de ouders voor te stellen. 

De toegang tot de eerste verdieping gebeurt of via een lift of via een trap met drie leuningen 

op verschillende hoogtes (kind, persoon met beperkte mobiliteit en volwassene).  

In dezelfde verdeling als het gelijkvloers zijn er twee baby-afdelingen, gescheiden door twee 

slaapzalen. Een babyhoek bevindt zich aan de ingang van elke afdeling. Elke babyafdeling 
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heeft toegang tot een gemeenschappelijk terras. Op dezelfde verdieping bevindt zich 

eveneens een psychomotriciteitszaal die ook gebruikt kan worden voor andere activiteiten. 

Elke afdeling is uitgerust met haar eigen verzorgruimte (verversen, wc’s, bad), opdat de 

kinderen steeds onder het waakzaam oog van hun kinderverzorgsters zouden blijven terwijl 

ze hun autonomie ontwikkelen. De lokalen zijn eveneens uitgerust met geïntegreerde en 

harmonieuze opbergruimtes.  

Het onthaalmilieu beschikt over een tuin, georiënteerd naar het noorden om 

buitenactiviteiten toe te laten. 

5) EEN VOORBEELDIG PASSIEF ÉCO-GEBOUW ! 

Het kinderdagverblijf ligt in de lijn van een project van ecoconstructie en van laag 

verbruik. Een van de voornaamste inzetten van het project is het respect van de 

veeleisende akoestische normen die specifieke normen van de architecturale compositie 

met zich meebrengt. 

 


